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Obec Vidlatá Seč 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč 
 

Zápis č. 3/2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 28. 6. 2017  

od 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč 
 
 

Přítomni:  Jaromír Doležal, Luboš Herold, Marek Kuta, Oldřich Kuta, Josef Nádvorník, Jaroslav 
  Renza , Jiří Renza  
Omluveni: 0 
Občané: 1 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč bylo zahájeno v 19:30 hodin starostou obce panem 
Lubošem Heroldem. Uvítal přítomné členy zastupitelstva a ostatní přítomné, prohlásil, že zasedání 
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a konstatoval, že je přítomno sedm zastupitelů, 
což je nadpoloviční většina všech zastupitelů a tím je zasedání zastupitelstva obce podle § 92, odst. 3 
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schopno usnášet se. Občané se mohou k jednotlivým 
bodům jednání vyjadřovat v diskuzi před hlasováním. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl 
uložen k nahlédnutí v kanceláři starosty obce. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka, proto se 
považuje za schválený. 
 

2. Určení zapisovatele zápisu 
Pan Oldřich Kuta, místostarosta obce, doporučil zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana 
Luboše Herolda, starostu obce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje zapisovatelem zápisu pro dnešní zasedání pana Luboše 
Herolda. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 1/3/2017 bylo schváleno. 
 

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce doporučil ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a pana Jiřího 
Renzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč určuje ověřovateli zápisu pro dnešní zasedání pana Jaroslava Renzu a 
pana Jiřího Renzu. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 2/3/2017 bylo schváleno. 
 

4. Schválení programu zasedání 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. 
 
Návrh programu zasedání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení zapisovatele zápisu 
3. Určení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu zasedání 
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016   
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7. Rozpočtové opatření č. 2 - vlastní rozpočtové opatření 
8. Stanovy svazku obcí Vodovody Poličsko 
9. Žádost o finanční dar - Klub RADOST, Prostějov 
10. Zápis č. 2 kontrolního výboru 
11. Zápis č. 2 finančního výboru 
12. Prodej pozemku 
13. Různé 
14. Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje program zasedání. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 3/3/2017 bylo schváleno. 
 

5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Vidlatá Seč za rok 2016, který byl 
vyvěšen na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce po dobu devatenácti dnů, a navrhl 
schválit závěrečný účet obce a to bez výhrad. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2016 a to bez 
výhrad. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 4/3/2017 bylo schváleno. 
 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 
Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce 
Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 24. května 2017. Při přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2016, které provedl na žádost obce Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje, 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta obce navrhl schválit Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2016. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 
obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 24. května 2017. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 5/3/2017 bylo schváleno. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 2 - vlastní rozpočtové opatření 
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 2 - vlastním rozpočtovým opatřením a 
navrhl rozpočtové opatření schválit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 - vlastní rozpočtové opatření.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 6/3/2017 bylo schváleno. 
 

8. Stanovy svazku obcí Vodovody Poličsko 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem stanov Svazku obcí Vodovody Poličsko, se sídlem 
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČO 60125748, schváleným členskou schůzí Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko dne 28. 3. 2017 v Budislavi a navrhl stanovy schválit. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje stanovy Svazku obcí Vodovody Poličsko, se sídlem 
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Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČO 60125748, schválené členskou schůzí Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko dne 28. 3. 2017 v Budislavi. 
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 7/3/2017 bylo schváleno. 
 

9. Žádost o finanční dar - Klub RADOST, Prostějov 
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z. s., klub „Radost“, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, o poskytnutí finančního 
daru. Po diskuzi navrhl starosta obce hlasovat o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 
5 000 Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub „Radost“, se sídlem Barákova 23, 796 01 
Prostějov, IČ: 47922281, ve výši 5 000 Kč. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce 
k uzavření darovací smlouvy.  
Výsledek hlasování: pro - 2, proti - 5, zdrželi se - 0 
Usnesení nebylo schváleno. 
 

10. Zápis č. 2 kontrolního výboru 
Pan Jiří Renza, předseda kontrolního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2 kontrolního výboru 
ze dne 16. 6. 2017 a navrhl Zápis č. 2 kontrolního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2 kontrolního výboru ze dne 16. 6. 2017. 
 

11. Zápis č. 2 finančního výboru 
Pan Jaromír Doležal, předseda finančního výboru, seznámil přítomné se Zápisem č. 2 finančního 
výboru ze dne 14. 6. 2017 a navrhl Zápis č. 2 finančního výboru vzít na vědomí. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí Zápis č. 2 finančního výboru ze dne 14. 6. 2017. 
 

12. Prodej pozemku 
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem prodat  část pozemku p. č. 208/5 (ostatní plocha - 
ostatní komunikace). Parcela je zakreslena v návrhu geometrického plánu, který dne 4. 6. 2017 
zaslala paní Evženie Honajzrová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 208/5 (ostatní plocha - 
ostatní komunikace). Parcela je zakreslena v návrhu geometrického plánu, který dne 4. 6. 2017 
zaslala paní Evženie Honajzrová.  
Výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 0 
Usnesení č. 8/3/2017 bylo schváleno. 
 

13. Různé 
 
a) Schůze Valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko - informace o průběhu 
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem schůze Valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko, která 
se konala dne 19. 6. 2017 v Litomyšli. Starosta obce navrhl vzít výše uvedenou informaci na vědomí. K 
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč bere na vědomí informaci o průběhu schůze Valné hromady 
Mikroregionu Litomyšlsko. 
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14. Závěr 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:10 hodin ukončil zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2017. 
 
 
 
 
Zapisovatel:   Luboš Herold   ……………………………………. 
 
 
Ověřovatelé:   Jaroslav Renza   ……………………………………. 

 
 

   Jiří Renza   ……………………………………. 
 
 
Starosta:  Luboš Herold   ……………………………………. 


